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BUNA GUVERNARE, STATUL DE DREPT ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE

RESPONSABILII DIN CADRUL ORGANELOR DE APLICARE A LEGII DIN MOLDOVA AU
DISCUTAT AMENINŢĂRILE CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE CU COLEGII UCRAINENI
14-15 februarie, Odessa - Experţii din cadrul organelor de aplicare a legii din Moldova,
Ucraina şi organizaţiilor internaţionale s-au reunit la sediul Misiunii de Asistenţă la
Frontieră a UE în Republica Moldova şi Ucraina, pentru a evalua noile ameninţări şi
fenomene ale criminalităţii organizate şi modalităţile de combatere a acestora.
Atelierul de lucru „Combaterea criminalităţii organizate: ameninţări contemporane şi
oportunităţi de cooperare” este una dintre cele mai importante iniţiative organizate de către
EUBAM în faza actuală de realizare a misiunii (2011-2013). Cele mai stringente probleme
identificate de către organele de aplicare a legii din Republica Moldova şi Ucraina sunt
drogurile sintetice/substanţe psihoactive noi, traficul de fiinţe umane, migraţia ilegală şi
contrabanda organizată de mărfuri. Participanţii la atelier au prezentat, discutat şi remis
pentru examinare noi propuneri şi soluţii, în conformitate cu cele mai bune practici ale UE în
ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea eficientă a criminalităţii organizate.
În afară de reprezentanţi ai organelor de aplicare a legii din Republica Moldova şi Ucraina, la
atelier au participat şi experţi internaţionali de la Europol, Interpol, Administraţia de Sancţionare a Drogurilor, Centrul de aplicare a legii din Europa
de Sud-Est şi experţi din domeniul aplicării legii din Ungaria şi Polonia.
Informaţii suplimentare la: http://eubam.org/
Persoana de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org

REFERENDUMUL CONSTITUŢIONAL A FOST DISCUTAT DE EXPERŢI
ŞI JURNALIŞTI LA ŞEDINŢA CLUBULUI DE PRESĂ
6 februarie, Rezina – Mai mulţi experţi, analişti şi jurnalişti din Chişinău, Rezina
şi Şoldăneşti s-au reunit la o şedinţă a Clubului de presă organizată de Centrul
Independent de Jurnalism (CIJ) în cadrul proiectului finanţat de UE „Fortificarea
capacităţii mass-media de a reflecta subiectele de interes public”. Unele dintre
subiectele abordate în cursul reuniunii au fost necesitatea de a organiza un nou
referendum şi modificarea constituţiei.
Experţii care au participat la şedinţă au exprimat opinii diferite cu privire la intenţia Alianţei
pentru Integrare Europeană (AIE) de a organiza un nou referendum constituţional. În timp
ce Vitalie Catană, expert în drept constituţional, consideră că referendumul nu va avea loc,
jurnalistul Nicolae Negru subliniază faptul că AIE nu a epuizat toate posibilităţile de a alege
preşedintele.
Jurnalişti şi experţi prezenţi la şedinţa Clubului de presă au fost interesaţi să discute şi
despre modificarea constituţiei. Din punctul de vedere al lui Vitalie Catană, în cazul în care
referendumul nu va fi organizat, atunci va trebui să fie revizuită Constituţia, şi anume articolul 78 cu privire la modalitatea de alegere a preşedintelui.
Persoana de contact: Cristina Bobârcă, e-mail: coordonator@ijc.md

VIITORUL POLITICII DE VIZE A REPUBLICII MOLDOVA ŞI NOILE
TENDINŢE ÎN DOMENIUL VIZELOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
2-3 februarie, Chişinău - Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării
Europene (MAEIE) al Republicii Moldova, Biroului de Migraţie şi Azil al Ministerului
Afacerilor Interne, Serviciului Grăniceri, Misiunii UE de Asistenţă la Frontieră în
Moldova şi Ucraina şi ai Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie au discutat
despre viitorul politicii de vize a Republicii Moldova în timpul unui atelier de
lucru organizat în cadrul proiectului finanţat de UE „Suport pentru implementarea
Acordurilor de facilitare a regimului de vize şi a Acordurilor de readmisie în Moldova
şi Georgia (REVIS)”.
Participanţii au discutat despre noile tendinţe în domeniul vizelor în UE şi importanţa politicii
de vize pentru managementul procesului migraţional. Reprezentanţii din statele membre ale
UE din Ungaria şi România au relatat despre cele mai bune practici în domeniu şi au oferit
recomandări privind elaborarea versiunii iniţiale a orientărilor MAEIE pentru implementarea
Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor.
Proiectul REVIS are drept scop consolidarea capacităţilor instituţiilor de stat din Moldova şi
Georgia pentru implementarea acordurilor cu privire la returnare şi readmisie în şi din ţară, precum şi a capacităţilor instituţiilor de stat de a emite
documente justificative necesare pentru solicitanţii de vize pentru UE, în conformitate cu standardele internaţionale.
Informaţii suplimentare la: http://www.icmpd.org/
Persoana de contact: Diana Hîncu, e-mail: diana.hincu@icmpd-md.org
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PROIECTUL FINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ SENSIBILIZEAZĂ OPINIA
PUBLICA CU PRIVIRE LA FENOMENUL MIGRAŢIEI
8-25 februarie, Chişinău - În grădina publică “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din centrul
capitalei a avut loc expoziţia fotografică “Migraţia forţei de muncă şi consecinţele
acesteia pe piaţa muncii din Moldova” în cadrul proiectului finanţat de Uniunea
Europeana “Consolidarea capacitaţii Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi
reîntoarcerea migranţilor”. Obiectivul principal al proiectului constă în facilitarea
migraţiei legale intre Moldova şi UE.
Expoziţia de fotografii vine sa sensibilizeze opinia publica cu privire la fenomenul migraţiei
ce persista de mai bine de 10 ani în Moldova. În speranţa asigurării familiilor sale cu un viitor
mai bun, mulţi au decis sa plece peste hotare, deseori făcând acest lucru ilegal. În acelaşi timp,
plecarea în masă a persoanelor tinere, apte de muncă, determină criza forţei de muncă la
noi acasă. Insuficienţa specialiştilor se resimte deja în construcţii, învăţământ, agricultură,
industrie, etc.
Proiectul Uniunii Europene este orientat spre informarea şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la riscurile migrării ilegale, insuficienţa forţei de
muncă în Moldova şi, totodată, promovează migrarea legală a cetăţenilor la muncă în ţările Uniunii Europene.
Informaţii suplimentare la: http://legal-în.eu/
Cristina Cozma, e-mail: cristina.cozma@legal-în.eu

PROIECTUL FINANŢAT DE UE SPRIJINĂ PROGRAMUL GUVERNULUI PRIVIND
ATRAGEREA REMITENŢELOR ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA
1 februarie, Chişinău - Peste 70 de beneficiari ai programului-pilot PARE 1+1 de
atragere a remitenţelor în economia Republicii Moldova, administrat de către
Guvern, reprezentanţi ai ministerelor de ramură, organizaţiilor internaţionale şi
donatori s-au reunit în cadrul unei conferinţe cu scopul de a prezenta şi a analiza
rezultatele preliminare ale programului PARE 1+1, precum şi de a releva impactul
programului asupra dezvoltării regionale.
Programul-pilot PARE 1+1, în valoare totală de circa 2 milioane euro, este cofinanţat de
Uniunea Europeană şi Guvernul Republicii Moldova. Programul promovează activităţile
economice în ţara de baştină şi încurajează atât migranţii, cât şi rudele de gradul întâi ale
acestora de a investi remitenţele în lansarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
pentru dezvoltarea economică durabilă a ţării.
Astfel, de la începutul programului, mai mult de 256 de lucrători migranţi, precum şi rudele
acestora de gradul I au beneficiat de instruiri în iniţierea afacerilor proprii, permiţându-le să-şi
consolideze capacităţile şi abilităţile antreprenoriale şi oferindu-le informaţii practice privind planificarea şi managementul afacerii.
Informaţii suplimentare la: http://www.iom.md/
Persoana de contact: Nelea Motriuc, e-mail: nmotriuc@iom.int

UN NOU PORTAL PE PIAŢA MUNCII DIN MOLDOVA A FOST LANSAT
CU SUPORTUL UNIUNII EUROPENE
27 ianuarie, Chişinău – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din
Moldova (ANOFM) a lansat un nou portal pe piaţa muncii din Moldova, http://www.
angajat.md/, cu suportul proiectului finanţat de Uniunea Europeana „Consolidarea
capacitaţii Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi reîntoarcere a migranţilor”.
Portalul are drept scop medierea cererii şi ofertei în acest domeniu.
Urmând exemplele tarilor Uniunii Europene, ANOFM a modernizat şi dotat cu funcţionalităţi
noi portalul sau. În consecinţă, acesta a devenit simplu şi uşor în utilizare pentru beneficiari.
Anume pe aceasta platforma electronica angajatorul îşi va întâlni viitorii angajaţi, iar
persoanele în căutarea unui loc de muncă îşi vor găsi locul de muncă mult dorit. Tot aici,
pentru prima oara în Moldova angajatorii şi persoanele în căutarea unui loc de muncă vor
putea corela automat locul de muncă vacant, respectiv, CV-ul cu baza de date a ANOFM după
criterii prestabilite
Evenimentul de lansare a fost inaugurat de către Ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei,
dna Valentina Buliga, care a apreciat înalt funcţionalităţile şi avantajele pe care le oferă societăţii portalul recent lansat. „Acest proiect va aduce
cu siguranţa angajatorul mai aproape de persoanele în căutarea unui loc de muncă şi viceversa, astfel sporindu-se încrederea în ziua de mâine,” a
adăugat dna Ministru.
Informaţii suplimentare la: http://legal-in.eu/
Persoana de contact: Cristina Cozma, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu
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PROGRESELE PROIECTULUI TWINNING „CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI
FINANCIAR PUBLIC” DISCUTATE ÎN CADRUL ŞEDINŢEI COMITETULUI DIRECTOR
23 februarie, Chişinău - Reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, organizaţiilor
internaţionale şi agenţiilor guvernamentale s-au reunit în cadrul primei şedinţe
a Comitetul director pentru a revizui rezultatele principale ale primului trimestru
de implementare a proiectului Twinning “Consolidarea managementului financiar
public în Republica Moldova”, finanţat de UE.
În timpul reuniunii, s-a acordat atenţie specială discuţiilor privind sistemul de acordare a
mandatelor şi răspunderea managerială. S-a accentuat în special necesitatea de implementare
cu succes a activităţilor legate de managementul financiar şi sistemul de control.
Obiectivul major al acestui proiect Twinning este de a îmbunătăţi managementul sistemului
de control financiar public în Republica Moldova, în conformitate cu standardele recunoscute
la nivel internaţional şi cele mai bune practici europene. Proiectul va spori capacitatea Unităţii
Centrale de Armonizare în cadrul Ministerului Finanţelor de a monitoriza implementarea
controlului financiar public intern în Moldova prin consolidarea controlului financiar şi managerial, precum şi a auditului intern. Proiectul va urmări,
de asemenea, să actualizeze cadrul legislativ şi normativ aferent.
Persoana de contact: Aliona Cojocaru, e-mail: aliona.cojocaru@esv.se

ESTIMĂRILE CONSUMULUI DE LEMN ÎN MOLDOVA AU FOST RELEVATE
CU SUPORTUL UNIUNII EUROPENE
20 februarie, Chişinău - Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii, în
colaborare cu ONG „Silva-Mileniu III” din Moldova şi programul regional finanţat de
UE pentru îmbunătăţirea aplicării legislaţiei şi guvernării forestiere (ENPI FLEG), a
efectuat un studiu analitic privind consumul estimativ de lemn şi produse din lemn
în Republica Moldova (inclusiv tendinţele importului-exportului).
Datele şi alte informaţii au fost oferite de către unităţile de silvicultură ale diferitor instituţii,
inclusiv Agenţia “Moldsilva”, Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat, Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Biroul Naţional de Statistică, Agenţia Relaţii
Funciare şi Cadastru, Serviciul Vamal şi autorităţile publice locale.
Conform rezultatelor, consumul de lemn anual (inclusiv biomasa energetică de altă natură)
de către populaţia din Moldova a fost estimată la aproximativ 1,3 milioane m3, din care
2,5% este cherestea, iar 97,5% constituie lemnul de foc. Cea mai mare parte a consumului se
realizează din resursele forestiere interne, preponderent pentru a satisface necesităţile vitale
ale gospodăriilor, şi mai puţin din produsele din lemn importate. Pericole au fost atestate referitor la consumul lemnului de foc, care este practic egal
cu sporul anual al pădurilor din Republica Moldova.
Informaţii suplimentare la: http://www.enpi-fleg.org/
Persoana de contact: Aurel Lozan, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org

ŞAPTE COMPANII DIN MOLDOVA AU FOST DESEMNATE CÂŞTIGĂTOARE
ALE “PREMIILOR UE-BERD PENTRU EXCELENTA ÎN ENERGIA DURABILĂ 2012”
15 februarie, Chişinău – Cele mai bune şapte proiecte de eficienţă energetică,
realizate cu suportul Liniei de Finanţare pentru Eficienţa Energetică din Moldova
(MoSEFF), au fost premiate în cadrul ceremoniei „Premiile UE-BERD pentru excelenta
în energia durabilă 2012”. La ceremonie au participat reprezentanţi ai Guvernului
Republicii Moldova şi autorităţi locale, instituţii internaţionale şi corpul diplomatic,
băncile partenere BERD, precum şi reprezentanţi ai companiilor locale.
MoSEFF face parte din Facilităţile de Finanţare a Eficienţei Energetice (SEFFs), implementate
cu succes de BERD în 15 ţări, de la Polonia şi până la Kazahstan. Până în prezent, BERD a acordat
peste 1,8 miliarde Euro prin intermediul facilităţilor SEFF.
Până în prezent, 37 de proiecte, care reprezintă o gamă largă de industrii, de la agricultură,
industria alimentară, până la producere, au fost susţinute de MoSEFF, beneficiind de un
volum total de credite în valoare de 9,26 milioane Euro. Alte 25 de proiecte sunt în proces
de finanţare. Proiectul este realizat cu participarea băncilor partenere ale BERD din Moldova.
„Cu aceste premii, BERD subliniază nu doar aportul său continuu la susţinerea eficienţei energetice în Moldova, dar şi la sprijinul acordat sectorului
bancar al ţării”, a spus Henry Russell, Director pentru Balcanii de Vest, Croaţia, Moldova şi Republica Belarus, Instituţii financiare, BERD.
Informaţii suplimentare la: http://www.moseff.org/

ŞTIRILE COOPERĂRII CU UE

Buletin informativ al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova

№ 02 martie, 2012

REALIZĂRILE PROIECTULUI „GUVERNAREA DEŞEURILOR” DISCUTATE ÎN TIMPUL
ŞEDINŢEI COMITETULUI DIRECTOR REGIONAL
9 februarie, Chişinău - Reprezentanţi ai şapte state partenere s-au întâlnit la şedinţa
Comitetului director regional al proiectului regional „Guvernarea deşeurilor”,
finanţat de UE, pentru a prezenta realizările proiectului din 2011 şi a determina
planurile pentru perioada următoare. Şedinţa a fost moderată de Lena Nielsen,
manager de program de la Comisia Europeană şi Gheorghe Şalaru, ministrul
mediului al Republicii Moldova.
Scopul principal al şedinţei a constat în prezentarea activităţilor implementate de proiect în
toate ţările în 2011, şi discutarea etapelor-cheie care urmează a fi realizate şi a priorităţilor
pentru următoarea etapă de implementare a proiectului în 2012.
Din perspectiva Republicii Moldova, activităţile prezentate au inclus elaborarea unei strategii
pentru gestionarea integrată a deşeurilor în regiunea de dezvoltare Sud a ţării. Această
strategie a fost recent aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională, iar în cadrul
viitoarei reuniuni participanţii vor examina modalitatea de facilitare a trecerii de la elaborarea la realizarea obiectivelor strategiei. În plus, a fost
organizată o vizită specială întro localitate-pilot pentru a demonstra punerea în aplicare a sistemului de colectare separată a deşeurilor.
Informaţii suplimentare la: http://www.wastegovernance.org/
Persoana de contact: Tatiana Tugui, e-mail: ttugui@eptisa.com

PROFESORII DIN MOLDOVA PARTICIPĂ LA UN CURS DE FORMARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI REGENERABILE ŞI EFICIENŢEI ENERGETICE
27 ianuarie, Chişinău – Peste 70 de profesori şi directori de şcoli din 8 raioane
ale Republicii Moldova au venit la Chişinău pentru a afla mai multă informaţie
despre energia regenerabilă şi eficienţa energetică. Ei vor fi promotorii Iniţiativei
educaţionale de promovare a energiei regenerabile şi eficienţei energetice, ce va fi
lansată în primăvara acestui an, în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova.
„Este necesar ca şcoala prin intermediul cadrelor didactice, familiei şi societăţii să dezvolte
la tânăra generaţie acţiuni constructive faţă de utilizarea raţională a resurselor naturale şi
de valorificare a surselor energetice regenerabile ”, a afirmat Mariana Goraş, şef adjunct al
Direcţiei învăţământ preşcolar, primar şi secundar, Ministerul Educaţiei
În lunile martie-mai, peste 2600 de elevi ai claselor a VII-a şi a VIII-a vor fi antrenaţi în diverse
activităţi educaţionale dedicate energiei regenerabile şi eficienţei energetice: dezbateri,
cluburi de discuţii, excursii, lecţii în format on-line, vizionarea şi discutarea filmelor la tema
energiei alternative, expoziţii, concursuri de proiecte la temă ş.a.
Persoana de contact: Ina Prisăcaru-Zglavuţă, e-mail: ina.zglavuta@undp.org

STRATEGIA TURISMULUI DURABIL PENTRU ORAŞUL UNGHENI
A FOST ELABORATĂ CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE
15-22 ianuarie, Ungheni - Experţii din cadrul proiectului CIUDAD finanţat de UE
privind dezvoltarea produselor turistice durabile au participat la o misiune de şase
zile în Ungheni, cu scopul de a elabora o strategie a turismului durabil pentru oraş.
Misiunea la Ungheni a avut loc după o misiune similara la Kutaisi, Georgia.
Misiunile au avut loc cu sprijinul unui expert internaţional în Kutaisi şi a unor experţi naţionali
şi internaţionali în Ungheni, a echipei de lucru locale, formate de cele două primării, precum
şi a părţilor interesate care activează în domeniul turismului. În fiecare din aceste oraşe,
grupurile de lucru s-au întâlnit, în parteneriat cu echipele locale şi părţile interesate, pentru a
examina problemele şi obiectivele.
Principalele realizări ale ambelor misiuni includ un acord privind forma finală şi conţinutul
Strategiei de dezvoltare a turismului şi planurile de acţiune pentru fiecare oraş, precum şi
determinarea priorităţilor celor două primării în urma consultărilor cu factorii de decizie ai
oraşelor (primarul, viceprimarul, echipa locală).
Informaţii suplimentare la: http://www.ciudad-programme.eu/
Persoana de contact: Clauda Poles, e-mail: claudia.poles@artigianisandona.it
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28 FEBRUARIE, CHIŞINĂU

Un nou atelier de lucru privind campania de instruire post-electorală pentru funcţionarii locali nou-aleşi în cadrul proiectului
finanţat de UE „Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica Moldova - consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea
reţelelor internaţionale”.
Persoana de contact: Nicolae Panfil, e-mail: info@alegeliber.md

5-6 MARTIE, CHIŞINĂU

Atelier de lucru TAIEX privind Sistemul de management al performanţei în domeniul vamal pentru şefii subdiviziunilor Serviciului
Vamal al Republicii Moldova
Informaţii suplimentare la: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

12-16 martie, CHIŞINĂU

Misiunea experţilor TAIEX privind autorizarea generală şi eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, Supravegherea
pieţei într-o piaţă liberalizată şi privind protecţia consumatorilor în Republica Moldova
Informaţii suplimentare la: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

12-16 martie, CHIŞINĂU

Misiunea experţilor TAIEX privind protecţia şi bunăstarea animalelor de fermă la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Informaţii suplimentare la: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

13-15 martie, CHIŞINĂU

Atelier de lucru TAIEX privind gestionarea informaţiilor în combaterea criminalităţii pentru ofiţerii de poliţie din Republica Moldova
Informaţii suplimentare la: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

19 martie, Chişinău

Masa Rotundă de prezentare a Raportului „Rele tratamente discriminatorii în Moldova” în cadrul proiectului “Consolidarea Protecţiei
Juridice şi Sporirea Nivelului de Conştientizare cu privire la aplicarea relelor tratamente pe motiv de discriminare în Moldova,
inclusiv în regiunea Transnistreană”
Persoana de contact: Olga Manole, e-mail: olga_manole@promolex.md

19-23 martie, Edinet, Balti, Ungheni

Ateliere de lucru în cadrul proiectului Twinning “Sprijin pentru sistemul public din Republica Moldova”
Persoana de contact: Clara Calin, e-mail: calinclara@gmail.com

19-23 martie, CHIŞINĂU

Misiunea experţilor TAIEX privind elaborarea strategiei cu privire la internaţionalizarea activităţii de cercetare şi inovare la Academia
de Ştiinţe a Moldovei
Informaţii suplimentare la: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

14-17 martie, CHIŞINĂU

Participarea proiectului „Energie şi biomasă” la Expoziţia MOLDENERGY
Persoana de contact: Ina Prisăcaru-Zglavuţă, e-mail: ina.zglavuta@undp.org

19 MARCH,CHISINAU

Round Table event topresent the Report on “Discriminatory ill-treatment in Moldova”within the framework of the project
“Strengthening Legal Protection fromand Raising Awareness of Discriminatory Ill-Treatment in the Republic ofMoldova, including
Transnistria”,
Contact person: OlgaManole, e-mail: olga_manole@promolex.md

19-23 MARCH,EDINET, BALTI, UNGHENI

Seminars within the Twinningproject “Support to the Public System in the Republic of Moldova”
Clara Calin, e-mail: calinclara@gmail.com
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